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מסא.
[ת:ק]♦▀

המוכר את הבית ־ לא מכר יציע, ואע"פ שהיא פתוחה לתוכֹו ולא את החדר שלפנים הימנֹו ולא את הגג 

 ֹ בזמן שיש לו מעקה גבוה עשרה טפחים

אם יש לו צורת פתח, אע"פ שאינו גבוה י' טפחים ־ אינו מכור.ר' יהודה:♦▀סא.

סא.
ג

מאי יציע?^◊

הכא תרגימו: אפתא.!◊סא.

בדקא חלילה.רב יוסף!◊סא.

למאן דאמר אפתא לא מזדבנא, כ"ש בדקא חלילה לא מזדבנאֹ למ"ד בדקא חלילה, אבל אפתא מזדבנא.▀סא.

שלש שמות יש לו: יציע, צלע, תא.תאני רב יוסף▀◊סא.

יציע, דכתיב: (מלכים א' ו') היציע התחתונה חמש באמה רחבה.▀▀סא.

צלע, דכתיב: (יחזקאל מא) והצלעות צלע אל צלע שלש ושלשים פעמים.▀▀סא.

תא, דכתיב: (יחזקאל מ') והתא קנה אחד אורך וקנה אחד רחב ובין התאים חמש אמות.▀▀סא.

ואי בעית אימא, מהכא: כותל ההיכל שש, והתא שש, כותל התא חמש.▀סא.

והוא, דהוי ארבע אמות.מר זוטרא:▀◊סא.

לדידך דאמרת עד דהוי ארבע אמות, אלא מעתה, גבי בוררבינא למר זוטרא:¿◊סא.

לא את הבור ולא את הדות אף על פי שכתב לו עומקא ורומאדתנן:▀¿סא.

ה"נ אי הוו ארבע אמות ־ אין, אי לא ־ לא?¿סא.

!◊סא.
הכי השתא, התם הא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד, הכא אידי ואידי חדא תשמישתא היא, אי 

הוי ד' אמות ־ חשיב, ואי ־ לא ־ לא חשיב.

ולא את החדר שלפנים הימנו.▀>סא.

השתא יציע לא מיזדבן, חדר מיבעיא?¿סא.

סא:
לא צריכא, דאע"ג דמצר ליה מצרי אבראי, כדרב נחמן!◊

▀!סא:
דאמר רב נחמן אמר רבה 

בר אבוה:
המוכר בית לחבירו בבירה גדולה, אע"פ שמצר לו מצרים החיצונים ־ מצרים הרחיב לו.

היכי דמי?^סא:

אילימא דקרו ליה לבית בית, ולבירה ־ בירה!סא:

פשיטא, בית זבין ליה, בירה לא זבין ליהִ ¿סא:

אלא דלבירה נמי קרו לה בית!סא:

כוליה זבין ליהִ ¿סא:

!◊סא:

לא צריכא, דרובא קרו ליה לבית בית, לבירה ־ בירה, ואיכא נמי דלבירה קרו ליה בית, מהו דתימא 

כוליה זבין ליה, קמ"ל, מדהוה ליה למכתב ולא שיירית בזביני אלין קדמי כלום ולא כתב, שמע מינה 

שיורי שייר.

▀◊סא:
רב נחמן אמר רבה בר 

אבוה:
המוכר שדה לחבירו בבקעה גדולה, אע"פ שמצר לו מצרים החיצונים ־ מצרים הרחיב לו.

היכי דמי?^סא:

אילימא דקרו ליה לשדה שדה, ולבקעה ־ בקעה!סא:
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פשיטא, שדה זבין ליה, בקעה לא זבין ליהִ ¿סא:

ואלא דלבקעה נמי קרו לה שדה!סא:

כולה זבין ליהִ ¿סא:

!◊סא:

לא צריכא, דאיכא דלשדה קרו ליה שדה, ולבקעה ־ בקעה, ואיכא נמי דלבקעה קרו לה שדה, מהו 

דתימא כוליה זבין ליה, קמ"ל, מדהוה ליה למכתב ליה לא שיירית בזביני אלין קדמי כלום ולא כתב 

ליה, שמע מינה שיורי שייר.

▀סא:

וצריכא, דאי אשמעינן בית, משום דהא תשמישתא לחוד והא תשמישתא לחוד, אבל בקעה דכולה חדא 

תשמישתא היא ־ אימא כוליה זבין ליהֹ ואי אשמעינן בקעה, משום דלא הוה ליה למימצר ליה, אבל בית 

דהוה ליה למימצר ליה ולא מצר ליה ־ כוליה זבין ליה, צריכא.

^סא:
כמאן אזלא הא דאמר רב מרי ברה דבת שמואל משמיה דאביי: האי מאן דמזבני ליה מידי לחבריה, 

צריך למכתב ליה לא שיירית בזביני אלין קדמי כלום

כמאן? כרב נחמן אמר רבה בר אבוה.!סא:

ההוא דא"ל לחבריה: ארעא דבי חייא מזבננא לך, הואי ליה תרתי ארעתא דהוה מתקרין דבי חייאОסא:

רב אשי:▀◊סא:

חדא אמר ליה, תרתי לא א"ל. ואי א"ל ארעתא סתמא ־ מיעוט ארעתא שתים. ואי א"ל כל ארעתא ־ כל 

ארעתא דאית ליה, לבר מבוסתני ופרדיסי. ואי א"ל זיהרא ־ אפי' בי בוסתני ופרדיסי, לבר מבתי ועבדי. 

ואי אמר ליה נכסי ־ אפילו בתי ועבדי.
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